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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai serta tanggung jawab sebagai sebagai seorang 

individu yang senantiasa hidup bergantung pada alam. Belajar biologi 

berkaitan erat dengan cara mencari tahu dan memahami tentang alam secara 

sistematis, oleh karena itu pelajaran biologi bukan hanya terbatas pada 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. 

Pembelajaran biologi diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk 

mempelajari dirinya sendiri dan alam sekitarnya (Anonim, 2001). 

Selama ini pelajaran biologi masih banyak dipahami secara tekstual, 

sehingga menciptakan siswa yang memiliki pengetahuan berupa pandai 

menghafal namun kurang memahami kontekstual dari realita dan gejala alam 

yang terjadi (Lilis, 2007). Hal tersebut dikarenakan pembelajaran masih 

ditekankan pada buku sehingga banyak siswa yang memahami sesuatu 

berdasarkan konsep yang sudah jadi yang terdapat dalam buku. Kegiatan 

pembelajaran biologi berubah menjadi kegiatan mengajar biologi. Logikanya 

dalam kegiatan mengajar yang menjadi pusat kegiatan adalah guru.  

Dalam mempelajari biologi perlu diadakannya kegiatan ilmiah 

sehingga dapat mengembangkan ketrampilan dan sikap ilmiah yang dimiliki 
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oleh setiap siswa. Fenomena yang diajarkan dalam pelajaran biologi 

merupakan fenomena alam yang sebagian besar sudah pernah dialami oleh 

setiap siswa, hanya saja mereka kurang begitu memperhatikan kejadian 

tersebut. Oleh karena itu, biologi tidak cukup jika hanya dengan menghafalkan 

konsep dan fakta yang sudah jadi, tetapi dituntut pula untuk menemukan 

fakta-fakta dan konsep-konsep tersebut melalui sebuah observasi dan 

eksperimen. Melalui belajar biologi siswa diajak untuk melakukan kegiatan 

eksplorasi terhadap alam. Dengan demikian, maka belajar biologi  harus 

terjadi pengembangan proses ilmiah sehingga siswa dapat memperoleh 

pengalaman tentang sains secara benar dan nyata. Pemahaman konsep-konsep 

biologi dapat dianalogikan dengan berbagai macam kegiatan sederhana yang 

dapat diamati oleh siswa (Saptono, 2001). Banyak siswa yang tidak dapat 

mengembangkan pemahamannya terhadap konsep biologi tertentu, hal 

demikian disebabkan oleh adanya perolehan pengetahuan dan prosesnya tidak 

terintegrasi dengan baik. 

Berdasarkan wawancara dengan guru biologi SMP N 3 SUSUKAN 

dan angket yang telah disebarkan ternyata didapatkan data Jumlah siswa kelas 

VII ada 180 siswa yang terdiri dari lima kelas. Dari 187 siswa masih banyak 

siswa yang belum mencapai ketuntasan maksimal, terbukti pada nilai-nilai 

ulangan harian yang rata-rata tiap kelas baru mencapai ketuntasan sekitar 

25 %. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Pertama, selama ini 

proses pembelajaran sebatas dengan menggunakan metode konvensional yaitu 

ceramah yang membuat siswa cenderung merasa bosan sehingga minat belajar 
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siswa menjadi rendah. Guru kurang variatif dalam menerapkan model 

pembelajaran tertentu ketika kegiatan belajar mengajar. Kurangnya sarana dan 

prasarana penunjang proses pembelajaran menjadi alasan sekaligus kendala 

utama bagi guru.  

Kedua, materi pokok kajian ekosistem lebih banyak menceritakan 

fenomena alam dan selama ini ketika proses pembelajaran berlangsung, siswa 

ditunjukkan pada hal-hal yang abstrak saja sehingga pemahaman konsep 

belajar biologi menjadi susah untuk di mengerti dan masih banyak belum 

dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di 

tahun-tahun sebelumnya sudah pernah dicoba menggunakan media lingkungan 

dalam pelaksanaan pembelajaran biologi pada materi ekosistem, hanya saja 

siswa seperti pindah ruangan saja dari dalam kelas ke luar kelas. Tidak ada 

kegiatan lain selain mendengarkan ceramah dari guru. Masih jarang sekali 

aktifitas siswa dalam menggali pengetahuan baru yang didapatkan oleh siswa 

dari alam sekitar  ketika dijadikan tempat mereka belajar. 

Ketiga, dalam kegiatan belajar mengajar cenderung hanya dimonopoli 

oleh guru tanpa melihat siswa, sehingga menyebabkan siswa pasif. Menurut 

Hamalik (2001) pengajaran efektif adalah pengajaran yang menyediakan 

kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktifitas sendiri sehingga menuntut 

siswa untuk aktif. 

Ke empat, selama ini guru hanya mengandalkan pada sumber belajar 

berupa buku teks dan  LKS, guru belum begitu memanfaatkan lingkungan 
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sekitar siswa sebagai obyek belajar. Padahal lingkungan sekitar bisa dijadikan 

sebagai media pembelajaran yang menyenangkan dan variatif. 

Jika diprosentasekan dari hasil angket ada sekitar 80% siswa 

menyebutkan bahwa materi biologi merupakan materi yang sulit dan banyak 

hafalannya, sedangkan sisanya yang 20% menyebutkan bahwa pelajaran 

biologi merupakan pelajaran yang mudah karena semua materinya bisa 

dipelajari dengan cara banyak membaca. Dari prosentase tersebut dapat di 

ketahui bahwa masih banyak siswa yang belum begitu menguasai konsep 

pembelajaran IPA khususnya biologi. 

 Letak geografis SMP N 3 SUSUKAN yang didominasi siswa yang 

hidup di daerah pegunungan menyebakan proses pembelajaran didalam kelas 

cenderung pasif, akan tetapi ketika sudah diluar kelas jiwa petualangan 

mereka keluar. Siswa cenderung menyukai pembelajaran yang tidak 

membatasi ruang gerak, menyenangkan dan penuh petualangan. Jika proses 

belajar hanya melatih siswa menghafal atau memecahkan soal tertulis saja, 

maka kemampuan berpikir siswa hanya akan meningkat dalam kemampuan 

menghafal atau mengerjakan soal tertulis saja. Jika siswa diberi kesempatan 

keluar mencari pengetahuan dan ilmu dari lingkungan sekitar yang ada maka 

siswa akan menjadi terbiasa untuk menemukan hal-hal yang baru menjadi 

suatau pembelajaran. Kemandirian dan pola berpikir kritis dan siswa akan 

lebih terasah. Dengan begitu segala suatu yang di lihat,di dapat dan yang 

dialami dapat dikaitkan secara langsung dengan ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajari bahkan yang akan dipelajari. 
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Melihat permasalahan yang dihadapi siswa kelas VII SMP N 3 

SUSUKAN maka solusi yang tepat untuk mengatasinya adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dan lebih menggali 

pengetahuan siswa secara mandiri. Dengan begitu maka konsep pembelajaran 

IPA dapat dipahami dan dikuasai dengan sendirinya. 

Ada berbagai macam metode pembelajaran yang dapat di terapkan 

pada siswa kelas VII SMP N SUSUKAN ketika pembelajaran pada materi 

ekosistem berlangsung. Penggunaan metode pembelajaran discovery and 

inquiry, Problem base learning, ataupun kooperatif learning bisa saja 

diterapkan,  akan tetapi beberapa metode  pembelajaran tersebut masih belum 

begitu di mengerti oleh Guru yang ada di sekolah tersebut. Selain itu dalam 

pelaksanaan KBM memerlukan sarana dan prasarana yang cukup agar dapat 

menunjang keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Padahal realita yang 

ada, di sekolah tersebut masih kurang sekali sarana dan prasarana 

pembelajarannya. Metode pembelajaran tersebut di atas sudah biasa di 

gunakan dan hasilnya juga begitu-begitu saja.  Untuk itu dalam hal ini metode 

pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan adalah melalui pembelajaran 

yang berbasis lingkungan, lebih tepatnya pembelajaran berbasis jelajah alam 

untuk meningkatkan konsep belajar IPA pada materi ekosistem. Apalagi 

dengan letak sekolah yang berada di bawah pegunungan sungai serayu selatan 

ini akan menunjang dalam proses pembelajaran biologi pada materi ekosistem 

karena dalam materi ini kita bisa menjumpai komponen ekosistem yang 

berada di lingkungan sekitar sekolah. Tenaga pendidik di sekolah tersebut juga 
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lebih mudah mengkombinasi metode pembelajaran yang variatif, kreatif dan 

menyenangkan. 

Berlangsungnya proses pembelajaran tidak terlepas dengan lingkungan 

sekitar. Sebenarnya  pembelajaran tidak terbatas pada empat dinding kelas. 

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan menghapus kejenuhan dan 

menciptakan peserta didik yang cinta lingkungan. Pada pembelajaran yang 

berbasis jelajah alam ini memanfaatkan lingkungan sekitar para peserta didik, 

baik lingkungan fisik sosial maupun budaya sebagai obyek belajara biologi 

dengan mempelajari fenomenanya melalui kerja ilmiah. Pada metode 

pembelajaran ini menekankan pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan 

dengan situasi nyata, sehingga selain dapat membuka wawasan berfikir yang 

beragam dari seluruh peserta didik, pada metode pembelajaran ini 

memungkinkan peserta didik untuk dapat mempelajari berbagai konsep dan 

cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata sehingga hasil belajarnya lebih 

berdaya guna bagi kehidupannya, kehidupan sebagai makhluk Tuhan, 

makhluk sosial dan integritas dirinya (Ridlo, 2005). 

Untuk dapat menghadapi masalah-masalah ilmu pengetahuan alam dan 

teknologi dalam kehidupan sehari-hari maka siswa dalam proses belajarnya 

harus dilatih berpikir untuk memecahkan masalah-masalah autentik yang ada 

disekitarnya (Depdikbud, 1999). Berdasarkan teori belajar, melalui 

pendekatan lingkungan pembelajaran menjadi bermakna. Sikap verbalisme 

siswa terhadap penguasaan konsep dapat diminimalkan dan pemahaman siswa 

akan membekas dalam ingatannya. 
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Hasil dari proses pendidikan dan pembelajaran akhirnya akan 

bermuara pada lingkungan. Manfaat keberhasilan pembelajaran akan terasa 

ketika apa yang diperoleh dari pembelajaran dapat diaplikasikan dan 

diimplementasikan dalam realitas kehidupan. Inilah salah satu sisi positif yang 

melatarbelakangi pembelajaran dengan berbasis lingkungan atau berbasis 

jelajah alam sekitar. 

Model pembelajaran dengan pendekatan lingkungan, bukan merupakan 

pendekatan pembelajaran yang baru. Adapun yang dimaksud dengan 

pendekatan lingkungan adalah suatu strategi pembelajaran yang 

memanfaatkan lingkungan sebagai sasaran belajar, sumber belajar, dan sarana 

belajar.  

Pembelajaran dengan pendekatan lingkungan sangat efektif diterapkan 

di sekolah yang berada disekitar daerah yang masih kaya akan 

keanekaragaman hayatinya serta didukung dengan lingkungan sekitar sebagai 

media pembelajaran. Konsep-konsep sains dan lingkungan sekitar siswa dapat 

dengan mudah dikuasai siswa melalui pengamatan pada situasi yang konkret. 

Dampak positif dari diterapkannya pemanfaatan lingkuangan sekitar untuk 

menunjang proses  pembelajaran yaitu siswa dapat terpacu sikap rasa 

keingintahuannya tentang sesuatu yang ada di lingkungannya. Seandainya kita 

renungi empat pilar pendidikan yakni learning to know (belajar untuk 

mengetahui), learning to be (belajar untuk menjadi jati dirinya), learning to do 

(Belajar untuk mengerjakan sesuatu) dan learning to life together (belajar 

Pengaruh Metode Pembelajaran..., Desis Kurniatin, FKIP UMP, 2012



8 

untuk bekerja sama) dapat dilaksanakan melalui pembelajaran berbasis alam 

dan lingkungan sekitar yang dikemas sedemikian rupa oleh guru.  

Bekerja dan belajar yang berbasis lingkungan sekitar memberikan nilai 

lebih, baik bagi si pembelajar itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitar. 

Ketika belajar ilmu pengetahuan alam khususnya biologi maka laboratorium 

terbesar dan terlengkap yang dapat dimanfaatkan adalah alam. Kembali ke 

alam dan belajar dari alam untuk kebaikan alam dan seisinya. Dengan 

demikian diharapkan melalui metode pembelajaran berbasis jelajah alam 

mampu meningkatkan pemahaman siswa kelas VII SMP N 3 SUSUKAN 

terhadap materi ekosistem. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagi berikut: 

1. Apakah metode pembelajaran berbasis jelajah alam merupakan metode 

yang paling tepat digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran 

biologi materi ekosistem pada siswa kelas VII SMP N 3 susukan? 

2. Apakah metode pembelajaran berbasis jelajah alam mampu 

meningkatkan pemahaman konsep belajar IPA materi ekosistem pada 

siswa kelas VII SMP N 3 SUSUKAN? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh 

metode pembelajaran berbasis jelajah alam terhapa peningkatkan pemahaman 

konsep belajar IPA materi ekosistem siswa kelas VII SMP N 3 SUSUKAN  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya metode pembelajaran berbasis berbasis jelajah alam 

diharapkan dapat member manfaat yang berarti bagi perorangan maupun 

instansi di bawah ini. 

1. Manfaat bagi siswa 

a. Dapat meningkatkan minat belajara dan aktivitas siswa sehingga 

tercapai hasil belajar yang optimal 

b. Siswa mendapatkan kemudahan dalam memahami materi ekosistem 

dengan adanya strategi pembelajaran berbasis jelajah alam 

c. Dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik antara pribadi siswa 

yang betasal dari latar be;akang yang berbeda. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Sebagai bahan masukan bagi guru bidang studi Pengetahuan Alam 

dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran khusunya pada 

materi ekosistem. 

b. Mendorong guru untuk kreatif menggunakan strategi mengajar dan 

mengaitkan ilmu pengetahuan dengan alam sekitar. 

c. Dapat memperoleh pendekatan dan strategi pembelajaran yang 

bervariasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dikelas. 

3. Manfaat bagi sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah sebagai masukkan dan 

perbaikan proses pembelajaran Pengetahuan Alam yang diharapkan dapat 

memperbaiki kualitaas pembelajaran pada khusunya dan memperbaiki 

kualitas sekkolah tersebut pada umumnya. 

Pengaruh Metode Pembelajaran..., Desis Kurniatin, FKIP UMP, 2012




